
' 15. KESKKÜLA mõis (Keskküll). Rüütlimõis. 

Martna k/n, Kasari kolhoos ( Lihula kihelkond). 

Peahoonest on säilunud kuni 1/3. Hoone oli üle keskmise suuru

se ühekordne puithoone, seejuures kellerdatud. Säilunud osa 

on kaetud poolkelpkatusega, katteks laast ja tõrvapapp. ~ääs

tad on laialt üleulatuvad, kaetud alt laudadega. Seintel on 

kohati säilunud lai rõhtlaudvooder. 

Hoone aknad on keskmise suurusega, 6-ruudulised. Akendel 

on osaliselt säilunud barokse lõikega nurgarauad. Samuti on 

säilunud rida barokse kujundusega tahvlitega siseuksi. ~ool

viilus on väiksem ruudukujuline aken 12 ruua.uga ja profileeri

tud piirdelaudadega. 

Hoone siseruumid on anfilaadsed, ta omas kaks mantel

korstent, millest alles üks. 

Ehitust võib lugeda XVIII saj. IV veerandi päritoluga 

varaklassi tsistlikuks või üleminekuperioodi tunnustega hooneks. 

Ta on kasutusel elamuna, osaliselt maha jäetud ja halvas sei

sundis. 

Kõrvalhooneid ei ole säilunud palju, kuigi neid algselt oli 

arvukalt. Hooned paiknesid ümber pargi, peahoonega seostamat~ 

rühmades. Olulisemad on: 

Tall on keskmise sULlrusega krohvi tud kivihoone, mis kaasajal 

täies ulatuses ümber ehitatud viiikatusega hooneks. Võis päri

neda XIX saj. 

Vali tsej ama.j a on sulJ.r ühekordne pui thoone, millel tube lakakor

rusel hoone ots tel. Ehi tu st katab kõrge viilka tu s (katteks eter 

niit) , millel kitsad, lihtsad laudkarniisid. Otsviil on kaetud 

püstlaudadega. Hoone seinad on kaasajal kaetud silikaattellis

test voodriga, muudetud on ka akende kuju. Hoone esiküljel on 
parempoolse tiiva keskosas kahekordne puidust väljaehitus, mil-



.I 

- 2 -

le alakorrus esikuks, ülakorrus palkoniks. Ehi tu st katab viil

ka tu s kitsalt üleulatuvats räästastega. Aknad on kaasajal moo

nutatud. Hoone võib pärineda XIX saj. II poole keskelt või lõ

pu veerand i st . 

Laut on pikk, krohvitud paekivihoone, mis kaasajal täies ulatu

ses ümber ehitatud kahekordseks tootmishooneks. Algne ehitus 

võib pärineda XIX saj. 

Küün samas on keskmise suurusega ristnurgaga ümarpalkhoone, 

mis kaetud seintest 2 korda kõrgema viilkatusega, katteks roog, 

räästad laialt üleulatuvad. Ehitus võib pärineda XIX saj. II 

poolest . 

.Ait-kuivati on väike, liigendatud kivihoone, millest osa kroh

vimata paekivist seintega, kaetud viilkatustega. )loone on kaas

ajal täies ulatuses rekonstrueeritud, algne võis pärineda XIX 

saj. II poole keskelt. 

Ait (?) on väike krohvimata kivihoone lõhutud maakividest, ava

de küljed ja nurgad tahutud paekivist, seotud müüriga hambuvate 

plokkidena. Hoonet katab laialt üleulatuvats räästastega viil

katus, katteks roog. Viil on kaetud püstlaudadega, viilu all on 

lai veelaud, vi ilu räästad on aga kaetud tormilauaga. Hoone 

võib pärineda XIX saj. lõpust. 

Park on väike, paikneb tiheda puistuna peahoone ja selle taga 

asuva väikese aia ümber, isaleerides hoone ümbritsevast avamaas

tikust. Park paikneb väikesel paekõvikust kõrgendikul, dominee

rides maastiku s. Peahoone ees on ringtee, väljak tee siseküljel 

puudub, see on liigendatud vab alt asetatud puud ega. V ab altuj uli

sed on ka tihedad puuderühmad aia ümber. Pargi läänekülg on 

kujundatud terrassidena pinnase säilitamiseks, tugimüürid lõhu

tud maakividest. Pargi all asub paekivisse süvistatud allik-kaev 
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D omineeri vad vaher, saar, j al ak as. 

Pargi seisund on halb, ta on funktsiooni ta ja metsistuv. 

Külastatud viimati 1977.a., pildiatatud 1967. ja 1977.a. 
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Keskküla mõis. Peahoone. 


